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PeresztegPeresztegPeresztegPereszteg    
    
    
    

2011. szeptember 17.2011. szeptember 17.2011. szeptember 17.2011. szeptember 17.    
(szombat)(szombat)(szombat)(szombat)    



rogramok: szept. 17. rogramok: szept. 17. rogramok: szept. 17. rogramok: szept. 17. 
(szombat)(szombat)(szombat)(szombat)    

    

Faluház:Faluház:Faluház:Faluház:    
    
10.00: Megnyitó Megnyitó Megnyitó Megnyitó     
és a  „Fotótúra” eredményhírdetéseés a  „Fotótúra” eredményhírdetéseés a  „Fotótúra” eredményhírdetéseés a  „Fotótúra” eredményhírdetése    
 
10.05: Fórum Pereszteg történetérFórum Pereszteg történetérFórum Pereszteg történetérFórum Pereszteg történetérıl l l l     
elıadók: Homor Tivadar, Békési István és a 
Tisztelt hallgatóság... 
(A peresztegi elıadók által elmondottakhoz 
szívesen várjuk a hallgatóság kiegészítéseit, 
ismereteit. Különösen örülnénk és díjaznánk 
az Önök által hozott régi iratokat, 
fényképeket, tárgyakat stb.) 
+ egy kis történelmi játék 
 
 
10.00-tól 15.00-ig: 
 
Béres Zoltánné kép és szoborkiállításaBéres Zoltánné kép és szoborkiállításaBéres Zoltánné kép és szoborkiállításaBéres Zoltánné kép és szoborkiállítása    
Régi konyhai eszközök kiállításaRégi konyhai eszközök kiállításaRégi konyhai eszközök kiállításaRégi konyhai eszközök kiállítása    
(A Peresztegért Egyesület győjtése) 
GépkiállításGépkiállításGépkiállításGépkiállítás    
(Filátz Tibor győjteménye) 
 
A kiállítások vasárnap is megtekinthetık: 
8-12-ig 
du.16-18-ig 

10.00-15.00-ig 
A „Pereszteg a Te szemeddel” fotótúráról A „Pereszteg a Te szemeddel” fotótúráról A „Pereszteg a Te szemeddel” fotótúráról A „Pereszteg a Te szemeddel” fotótúráról 
beérkezett alkotások folyamatos vetítésebeérkezett alkotások folyamatos vetítésebeérkezett alkotások folyamatos vetítésebeérkezett alkotások folyamatos vetítése    
    
    
10.00-tól 12.00 Rétesnyújtás és kóstolóRétesnyújtás és kóstolóRétesnyújtás és kóstolóRétesnyújtás és kóstoló    
13.00-tól-15.00-ig: OsztálytalálkozóOsztálytalálkozóOsztálytalálkozóOsztálytalálkozó    
 (1961 (1961 (1961 (1961----ben végzettek)ben végzettek)ben végzettek)ben végzettek)    

    
Egyéb programok:Egyéb programok:Egyéb programok:Egyéb programok:    
    
Kocsmaudvar:Kocsmaudvar:Kocsmaudvar:Kocsmaudvar:    
 
13.00-18.00 
Baráti táBaráti táBaráti táBaráti társaságok frsaságok frsaságok frsaságok fızzzzıversenyeversenyeversenyeversenye    
Közben: 
Helyi íjászok bemutatójaHelyi íjászok bemutatójaHelyi íjászok bemutatójaHelyi íjászok bemutatója    
Régi gyermekjátékok bemutatásaRégi gyermekjátékok bemutatásaRégi gyermekjátékok bemutatásaRégi gyermekjátékok bemutatása    
    ostorpörgettyő, karikahajtás, 
bodzasípkészítés 
    korongozás, kosárfonás 
Utána:  
Harmónikás nótázásHarmónikás nótázásHarmónikás nótázásHarmónikás nótázás    

    
    
    
    
14.00-15.30: Kerékpáros szobortúraKerékpáros szobortúraKerékpáros szobortúraKerékpáros szobortúra    
    
13.00-14.00 Kúrialátogatá Kúrialátogatá Kúrialátogatá Kúrialátogatássss    
    

Kálvária:Kálvária:Kálvária:Kálvária:    
17.00: Polgármesterek kórusaPolgármesterek kórusaPolgármesterek kórusaPolgármesterek kórusa    
17.15: SzentmiseSzentmiseSzentmiseSzentmise    
    

TTTTőzoltószertár:zoltószertár:zoltószertár:zoltószertár:    
10.00-12.00 „„„„Tüzes vízzel oltás” Tüzes vízzel oltás” Tüzes vízzel oltás” Tüzes vízzel oltás” 
TTTTőzoltóegyesületi relikviák megtekintése és zoltóegyesületi relikviák megtekintése és zoltóegyesületi relikviák megtekintése és zoltóegyesületi relikviák megtekintése és 
pálinkakóstolópálinkakóstolópálinkakóstolópálinkakóstoló    
    

Szécsényi templomSzécsényi templomSzécsényi templomSzécsényi templom    
10.00-11.00 és 15.30-16.30 óráig 
FotógyFotógyFotógyFotógyőjtemény és Horváth István (18jtemény és Horváth István (18jtemény és Horváth István (18jtemény és Horváth István (1880808080----
1965) fafargó hagyatéka1965) fafargó hagyatéka1965) fafargó hagyatéka1965) fafargó hagyatéka    
A kiállítás vasárnap is megtekinthetı: 
14.00-15.00 óráig 
    

Általános IskolaÁltalános IskolaÁltalános IskolaÁltalános Iskola    
13-16 óráig iskolatörténeti kiállításiskolatörténeti kiállításiskolatörténeti kiállításiskolatörténeti kiállítás    

 


